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Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2018
1. Data, Hora e Local: Às 10:30 horas do dia 27 de Abril de 2018, na sede do Hospital Santa Helena 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Vaz, 
nº 59, CEP 09015-410. 2. Convocação: Convocados os acionistas da Companhia, mediante Edital de 
Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria 
& Serviço dos dias 27, 28 e 29 de março de 2018. 3. Publicação: O Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao período do exercício social encerrado em 
31/12/2017 foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Diário Comércio 
Indústria & Serviços, nas edições do dia 27/03/2018. 4. Presença: Compareceram os acionistas 
representantes de mais de 98% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas 
lançadas na Lista de Presença de Acionistas da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Sergio Ricardo 
Rodrigues de Almeida Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva. 6. Ordem do Dia:  
6.1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao final do exercício social da Companhia, 
encerrado em 31 de dezembro de 2017; 6.2. Deliberar sobre a proposta da administração para 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 6.3. 
Fixar o montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para o exercício de 2018.  
7. Deliberações tomadas por unanimidade: Preliminarmente, o Sr. Presidente registrou que, em 
atendimento ao disposto no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Jornal Diário Comércio Indústria & Serviços, nas edições do dia 27/03/2018, o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2017. Ato contínuo, o Sr. Presidente registrou ainda que foram aprovados 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) realizada em 31/10/2017, arquivada na 
JUCESP em 04/12/2017, sob o nº de arquivamento 538.874/17-0,  o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2017, bem 
como que serviu ainda a supracitada AGOE para aprovar a alteração do caput do Artigo Vigésimo do 
Estatuto Social, alterando o período do exercício social da Companhia que passou, a partir daquela 
data, a ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Passando às deliberações das matérias constantes na 
ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Após exame e discussão, foi aprovado o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. 7.2. Foi aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 5.073.761,23 (cinco milhões, setenta e 
três mil, setecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma:

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31.12.2017 (R$)
Resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017 5.073.761,23
Constituição de Reserva Legal (253.688,06)
Constituição de Reserva de Lucros (4.820.073,17)
7.3. Foi aprovada a fixação do montante global de remuneração dos Diretores da Companhia para 
o próximo exercício em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 8. Encerramento: Não havendo 
nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à 
lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelas acionistas presentes 
e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Santo André, 27 de Abril de 2018. MESA: Sergio 
Ricardo Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária.  
JUCESP 277.964/18-0, em 11/06/2018. Flavia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Quinta-feira, 11/8/2022.
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